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Zawsze jesteśmy otwarci na nowych pracowników. Oprócz wiedzy 

specjalistycznej cenimy umiejętności miękkie, pozwalające budować

przejrzyste i oparte na zaufaniu relacje z naszymi Klientami. 

Takie podejście pozwala nam osiągać najlepsze wyniki. 

Norbert Rotter, Chief Executive Officer
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Jesteśmy jednym z wiodących na świecie 

dostawców kompleksowych usług IT 

w środowisku SAP z Pracownikami 

w 27 krajach.

Nasze wiodące na rynku kompetencje SAP 

opierają się na długoterminowym rozwoju 

wysoce innowacyjnych rozwiązań i usług, a także 

silnej pozycji międzynarodowej. Itelligence AG 

jest częścią grupy firm NTT DATA, jednego 

z największych dostawców usług 

telekomunikacyjnych i IT na świecie, od 2008 

roku. Dzięki tej współpracy oferujemy naszym 

Klientom optymalne wsparcie dla planów 

ekspansji, a naszym Pracownikom najwyższej 

klasy globalną sieć specjalistów.

Fakty itelligence (2020):

Data założenia -1989 rok

Ponad 6 000 Klientów na całym świecie

Ponad 9 500 Pracowników na całym 

świecie, w tym około 250 w Polsce

Odziały w 27 krajach

Lider w zakresie innowacyjnych technologii 

SAP, takich jak S /4HANA, przetwarzanie  

w chmurze, big data, analityka biznesowa, 

user experience (UX),

Globalny dostawca hostingu z certyfikatem 

SAP, AMS, operacje HANA i usługi 

w chmurze
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Jedną z wartości, którą pielęgnujemy w itelligence jest zorientowanie na ludzi. 

W naszym zespole stawiamy na wspólne poszerzanie horyzontów, wymianę

doświadczeń i wzajemne zrozumienie. Szanujemy różnice charakterów i poglądów, 

bo to one stymulują innowacyjność i znajdowanie najlepszych rozwiązań. Stale się
rozwijamy, by dotrzymać kroku dynamicznej digitalizacji, dbając jednocześnie o nasze 

relacje. To właśnie jest ‘itelligence spirit’.
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Od blisko 25 lat dostarczamy unikatowy na 

polskim rynku pakiet usług odpowiadający na 

wszystkie potrzeby związane z użytkowaniem 

systemów SAP. Oferujemy usługi wdrożenia, 

hostingu, wsparcia administracyjnego BASIS, 

wsparcia aplikacyjnego oraz usługi SAP 

maintenance certyfikowane przez SAP AG. 

Ponadto oferujemy kompleksowe usługi 

outsourcingowe – od wynajmu serwerów 

i sprzętu sieciowego, po przygotowywanie 

i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą

teleinformatyczną w naszym data center pod 

Poznaniem.

Jakość naszych usług potwierdzają m.in.

certyfikaty SAP Partner Center of Expertise,

ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz

pozytywne wyniki corocznego badania

satysfakcji Klientów przeprowadzanego

przez niezależne instytucje.

Nasze biura mieszczą się w ponad 27 krajach, 

na 5 kontynentach. Dzięki naszemu 

doświadczeniu i stosowaniu najlepszych 

praktyk (SAP Best Practices) świadczymy usługi 

na wysokim poziomie, a nasi Klienci 

korzystają w pełni z możliwości systemu SAP.

Jako część NTT DATA koncentrujemy się na rozwiązaniach SAP, aby 

tworzyć wartość dla naszych Klientów na całym świecie. Naszym 

partnerom zapewniamy pomoc w transformacji, rozwoju i odnoszeniu 

sukcesów.
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30 lat

€1,038 m 

Doświadczenia w SAP 

Dochodu

Pracowników 

27+

9,500+

Państw
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Doradztwo IT w itelligence to interesująca alternatywa 

dla klasycznego doradztwa biznesowego i zarządzania. 

W szczególności zawracamy uwagę na 

oprogramowanie, analizę procesów i doradztwo 

biznesowe, które przyczyniają się do sukcesu naszych 

Klientów. Nasi Pracownicy charakteryzują się dużym 

doświadczeniem, zaangażowaniem, praktyczną

orientacją, silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi i 

pasją do pracy. 

SAP-Consulting

Zespół Consultingu SAP tworzy około 40 Pracowników, 

którzy pracują w ramach pięciu obszarów. Zaliczamy 

do nich: enterprise architect, finance & controlling 

consulitng, logistic consulting, integration (ABAP) 

consulting, project management office consulting. 

Zespół Consultingu SAP odpowiada między innymi za: 

analizę przedwdrożeniową i doradztwo w zakresie 

wykorzystania innowacyjnych rozwiązań SAP, 

wdrażanie i optymalizowanie rozwiązań SAP w obszarze 

różnych modułów, projekty roll out i roll in, 

prowadzenie warsztatów i szkoleń dla Użytkowników 

SAP, integracje z systemami zewnętrznymi, 

prowadzenie innowacyjnych projektów i rozwój 

produktów SAP.

Software Development

W tym obszarze pracują programiści ABAP, czyli języka 

stworzonego przez naszego partnera - firmę SAP. 

Developerzy ABAP łączą umiejętość programowania 

z działalnością w obszarze Consultingu. Część z tych 

osób pracuje nad wdrożeniami rozwiązań napisanych 

w języku ABAP u naszych Klientów. Pozostali czuwają

nad prawidłowym działaniem systemów SAP poprzez 

zdalne wsparcie użytkowników. Dzięki umiejętnościom 

technicznym naszych programistów, rozumieniu przez 

nich potrzeb biznesu oraz umiejętnościom komunikacji 

z Klientem, tworzymy nowe rozwiązania i wciąż

ulepszamy już istniejące.

Sprzedaż

Praca w Dziale Sprzedaży polega na budowaniu opartej 

na zaufaniu relacji z Klientami i wspieraniu ich. 

Pracownicy tego działu znają doskonale usługi 

itelligence, które są w stanie przedstawić Klientom 

w przejrzysty sposób i rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Są oni w stałym kontakcie z osobami korzystającymi 

z naszych usług i dzięki wypracowanemu zaufaniu nasi 

Klienci wiedzą, że mogą na nich liczyć i zwracają się do 

nich z różnorodnymi kwestiami.
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SAP Wsparcie aplikacyjne

Zespół Wsparcia aplikacyjnego SAP czuwa nad prawidłowym działaniem 

systemu u Klientów. Jak to robią? Konsultanci w dziale AMS dbają o szybkie rozwiązanie 

każdego problemu w środowiskach SAP. Niezależnie od tego, czy nasi Klienci mają klasyczny pakiet SAP Business 

Suite, czy już korzystają z SAP S/4HANA, dbamy o skuteczne zarządzanie incydentami, realizację zgłoszeń, a także zarządzanie 

zmianami. Nasi Konsultanci codziennie rozwiązują problemy, usuwają usterki, udoskonalają procesy biznesowe, wdrażają optymalizacyjne 

rozwiązania, czy stabilizują systemy.

250
Pracowników 
w Polsce

Backoffice

Obszar Backoffice w itelligence tworzy pięć zespołów: Księgowość

i Kontroling, Administracja, PR i Marketing, HR oraz Internal IT. Wspieramy firmę

w codziennych procesach biznesowych. Zespół księgowości dba o kondycję

finansową firmy, a dział kontrolingu dodatkowo sprawdza każdą fakturę

wpływającą do itelligence. Dział administracji wspiera codzienne zaopatrzenie 

biura i sprawny obieg dokumentacji oraz organizację delegacji dla naszych 

Pracowników. Osoby pracujące w dziale PR-u i Marketingu na co dzień zajmują się

komunikacją wewnętrzną z Pracownikami oraz zewnętrzną z Klientami za pomocą

różnorodnych narzędzi komunikacji i social mediów. Organizacja wydarzeń

firmowych to ich specjalność! Dział HR dba  o rekrutacje i onboarding, employer 

branding, wynagrodzenia i rozmowy roczne, rozwój Pracowników - szkolenia 

i certyfikaty oraz opieka nad benefitami. Zespół Internal IT wspiera Pracowników 

w codziennej pracy na wewnętrznych systemach, naprawianiu usterek, dba 

o zaopatrzenie w sprzęt dla każdego użytkownika. 

Managed Cloud & Hosting

W itelligence to maksymalna dostępność, niezawodna struktura 

i bezpieczeństwo danych. Osoby pracujące w tym obszarze dbają o to, 

by dane naszych klientów, które przechowujemy, były zawsze 

dostępne i bezpieczne. Pracownicy ci codziennie zarządzają

systemami. Do ich obowiązków należą m.in.. proaktywny 

monitoring, aktualizacje, optymalizacja zasobów, nadzór nad 

infrasturkturą, backup i gwarancja dostępności.  Poza tym zajmują się

środowiskami IT i rozwiązaniami sieciowymi - ich projektowaniem, 

monitorowaniem i administrowaniem. Dzięki temu możemy 

zapewnić naszym klientom utrzymanie systemów na infrastukturze 

zgodnej z wymaganiami SAP.
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Pakiet socjalny: Zdrowie naszych Pracowników jest dla nas bardzo 

ważne, dlatego każdy Pracownik ma dostęp do prywatnej opieki 

medycznej, grupowego ubezpieczenia i karty multisport. Zdrowie 

to również dieta, dlatego świeże owoce i roślinne mleka nie są nam 

obce. Ponadto możesz dołączyć do zespołów sportowych i rozwijać
z nami swoje pasje. Firma finansuje także pakiety startowe na 

zawody sportowe. 

Szkolenia: Stawiamy na rozwój naszych Pracowników oferując 

im dostęp do różnorodnych szkoleń i wspieramy w zdawaniu 

certyfikatów. Rozwiń swoje skrzydła w itelligence.

Elastyczny czas pracy: Cenimy sobie work-life balance więc 

niezależnie, czy jesteś rannym ptaszkiem, czy lubisz dłużej pospać
– możesz dopasować godziny pracy do swojego rytmu dnia. Jeżeli 

potrzebujesz skupienia w domowym zaciszu możesz pracować
zdalnie, po ustaleniu z Przełożonym godzin pracy
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Swoimi benefitami możesz zarządzać na Platformie Kafeteryjnej –

to Ty decydujesz jaki benefit wybierzesz.

Prowadzimy Program Poleceń Pracowniczych w którym każdy 

może zdobyć atrakcyjną premię po zatrudnieniu poleconej 

osoby. 

Celebrujemy ważne momenty w życiu naszych Pracowników, 

którzy otrzymują od nas nagrody jubileuszowe oraz prezenty 

okolicznościowe. Organizujemy też wyjścia działowe i imprezy 

integracyjne dla całej firmy
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1. Aplikacja: Czujesz, że itelligence może być idealnym miejscem dla 

Ciebie? To świetna wiadomość! Uzupełnij formularz rekrutacyjny 

i prześlij go razem ze swoim CV. Czekamy na Ciebie! Możesz do nas 

dotrzeć na wiele różnych sposobów – przez stronę internetową, nasze 

profile na portalach pracy lub wiadomość na LinkedIn czy Facebooku. 

2. Rozmowa rekrutacyjna z działem HR: Wiedza i doświadczenie 

są bardzo ważne, ale tak samo cenimy sobie motywację i nastawienie do 

pracy. Jeśli Twój profil pasuje do stanowiska, na które aplikowałeś, 
zaprosimy Cię na telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną. Podczas tego 

etapu daj się lepiej poznać! Omówimy wzajemne oczekiwania i Twoje 

dotychczasowe doświadczenie, powiedz nam również, na jakie wyzwania 

liczysz dołączając do itelligence?

3. Rozmowa rekrutacyjna z Przełożonym: Kolejnym etapem jest 

rozmowa z przyszłym Przełożonym. Chcemy poznać Cię bliżej oraz 

zweryfikować techniczne umiejętności, jest to także doskonały czas dla 

Ciebie, aby zadać nam pytania odnośnie pracy w itelligence. W 

zależności od stanowiska, proces rekrutacyjny może być mniej lub 

bardziej rozbudowany (testy merytoryczne, testy językowe, assessment

center).
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5. Onboarding: Gratulacje! Jeśli spotykamy 

się na tym etapie, to znaczy, że już wkrótce rozpoczniesz przygodę
z itelligence. Przed rozpoczęciem pracy przygotujemy dla Ciebie 

niezbędne dokumenty, stanowisko pracy, indywidualny plan wdrożenia 

oraz zaplanujemy szkolenia wstępne. Zadbamy o wsparcie na każdym 

etapie onboardingu – przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje 

o kulturze organizacyjnej, naszych systemach, a Manager zespołu 

przedstawi czekające na Ciebie wyzwania! W każdej chwili możesz 

liczyć na wsparcie ze strony całego Zespołu!

4. Podpisanie umowy: Jeżeli rozmowa z Managerem Zespołu 

przebiegnie pomyślnie przedstawimy Ci ofertę współpracy! Po 

uzgodnieniu szczegółów przygotujemy dla Ciebie list intencyjny 

bądź umowę o pracę. Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji, 

niezależnie od ostatecznej decyzji otrzymują od nas informację
dotyczącą rezultatu procesu rekrutacyjnego.
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W pierwszych tygodniach możesz liczyć na 

wsparcie Przełożonego oraz Zespołu, gdy będziesz 

mieć pytania i wątpliwości.

Swobodny rozwój naszych Pracowników jest jednym 

z naszych głównych celów. Zależy nam na Twoim 

zadowoleniu, dlatego oferujemy Ci szereg ścieżek 

rozwoju w zależności od Twoich preferencji i aktualnej 

sytuacji. Zależy nam, aby nasi Pracownicy rozwijali 

swoje kompetencje w indywidualnym zakresie i tempie.

Part
Be a

of it!

Wszystkie nowe osoby zapraszamy do naszego 

biura w Poznaniu na szkolenia onboardingowe. 

Tutaj spędzisz dwa dni intensywnie zapoznając 

się z kulturą organizacyjną itelligence. 

Podczas szkoleń onboardingowych przekażemy 

Ci najważniejsze informacje o firmie. Dowiesz 

się między innymi o polityce szkoleniowej, 

benefitach, systemach z których korzystamy, 

wartościach, a także pokażemy Ci jak spędzamy 

czas po pracy. 

Mimo swoich rozmiarów, itelligence nie jest firmą
hierarchiczną. Stawiamy na atmosferę i pracę
zespołową. Dzięki rozmowom ewaluacyjnym każdy 

Pracownik może nie tylko sam definiować swoje cele 

i kształtować ścieżkę kariery, ale przede wszystkim 

liczyć na uczciwy i otwarty feedback na temat swoich 

osiągnięć. Mając taką wiedzę łatwiej zaplanować
kolejne kroki – np. specjalistyczne szkolenia.
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Masz odważne pomysły?

Z nami możesz je zrealizować! Zainspiruj się i zobacz, jak możemy Ci pomóc!

Szkolenia SAP

Organizujemy szkolenia otwarte według autorskich

scenariuszy itelligence oraz dedykowane, odpowiadające 

na indywidulane potrzeby Klientów dotyczące użytkowania 

systemu SAP. Szkolenia odbywają się w małych grupach, 

w biurach itelligence lub siedzibie Klienta i są prowadzone 

przez ekspertów itelligence.

Studia podyplomowe 

Jesteśmy partnerem merytorycznym studiów podyplomowych 

“SAP – zintegrowane systemy informatyczne” w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu. Studia skierowane są do osób, które 

pragną nabyć wiedzę związaną z wykorzystywaniem systemu 

SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Poznaj ścieżkę kariery w itelligence
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Czym się kierujemy?

Jesteśmy wiodącą globalną firmą SAP, partnerem NTT 

DATA, dedykowaną zarówno dla  średnich  

przedsiębiorstw jak i dużych korporacji.

Wprowadzamy innowacje – projektujemy, wdrażamy, 

zarządzamy i ciągle doskonalimy rozwiązania biznesowe. 

Współpracujemy z Klientami  łącząc lokalną bliskość, 

globalne możliwości i doświadczenie branżowe.

Inspirujemy ludzi do rozwoju – jesteśmy pełni pasji, 

bezpośredni, działamy wspólnie.

Czym jest misja itelligence?

We Transform. Trust into Value to hasło, 

które odzwierciedla cele, sposób działania 

i aspiracje itelligence. Budujemy trwałe relacje 

oparte na zaufaniu, których owocem jest 

jakość naszej pracy i świadczonych usług.
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Zorientowanie na ludzi

Zorientowanie na klienta

Różnorodność

Komunikacja

Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie 

każdego z naszych współpracowników. 

Oferujemy równe szanse i miejsce pracy 

wolne od dyskryminacji i mobbingu.

Mamy na uwadze najlepszy interes naszych 

Klientów, dostarczamy najwyższą jakość
oraz oferujemy stałe wsparcie. Budujemy 

długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje.

Doceniamy różnorodność naszych 

Pracowników i wyznawanych przez nich 

poglądów. Wierzymy, że różnorodność
sprzyja budowaniu kreatywnych, 

innowacyjnych 

i sprawnie działających zespołów.

Stawiamy na pozytywny, jasny i obiektywny 

przepływ informacji. Znajdujemy wspólny język. 

Słuchamy i upewniamy się, że nasza komunikacja

jest płynna i zrozumiała dla wszystkich.

Praca zespołowa

Mamy wspólne cele, do których dążymy

z pozytywnym nastawieniem i entuzjazmem. 

Ufamy sobie i razem świętujemy nasze sukces

Innowacyjność i stałe doskonalenie

Nie boimy się zmian, kwestionujemy status quo 

i szukamy coraz lepszych sposobów działania. 

Aktywnie dzielimy się wiedzą z innymi.

Odpowiedzialność

Jesteśmy przedsiębiorczy, nie boimy się
odpowiedzialności i działamy na rzecz całej 

organizacji. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko 

naturalne oraz lokalną i globalną społeczność.

Uczciwość i profesjonalizm
Jesteśmy uczciwi i z szacunkiem odnosimy się do 

Klientów oraz do siebie nawzajem. Dotrzymujemy 

obietnic i jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji 

naszych celów. Dążymy do doskonałości we 

wszystkim, co robimy.
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Bierzemy odpowiedzialność za rozwój naszych pracowników. 

Inspirujemy ich do innowacyjnego myślenia, działania i tworzenia

wartości wraz z naszymi Klientami w wymagających projektach.

Dieter Schoon, Executive Vice President Head of Global People
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People Team
itelligence Sp. z o.o.
ul. Owocowa 21B, PL-62-080 
Tarnowo Podgórne
+48 61 816 72 00
+48 61 816 72 72

praca@itelligence.pl

www.itelligencegroup.com

https://www.linkedin.com/company/itelligence/

https://www.facebook.com/itelligencepolska/

https://www.instagram.com/itelligencepolska/
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